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Disability Claim Form D-C/ 

உடல் ஊனத்திற்கான கிளைம் படிவம் D-C 

 
 

Important Information:/முக்கியத் தகவல்: 
1) The benefit is payable subject to the policy being in force on the date of event and also subject to the fulfillment of all terms and conditions 

/ definitions as stated in the policy  

 சம்பவம் நளடபபற்ற தததி முதல், அளனத்து விதிமுளறகள் மற்றும் நிபந்தளனகள் / பாலிசியில் 
கூறப்பட்டுள்ை வளையளறகளுக்கு ஏற்ப பாலிசியின் பலளனக் தகாைலாம் 

2) To be filled in by the Policyholder preferably/பாலிசிதாைைால் நிைப்பப்பட தவண்டும் 

3) Submission of this form should not be construed as acceptance of the claim 

 இந்தப் படிவத்ளத சமர்ப்பிப்பதால் கிளைம் ஏற்றுக்பகாண்டதாக கருதப்படாது 

4) Please submit this form and the requirements at the nearest branch or at the address as indicated below 

 இந்தப் படிவம் மற்றும் ததளவயான ஆவணங்களை அருகிலுள்ை கிளை அல்லது கீதே குறிப்பிட்டுள்ை 
முகவரியில் சமர்ப்பிக்கவும். 

 

Policy no. (s):/பாலிசி எண்(கள்):

1. Details of the Disabled /ஊனமுற்றவரின் விவரங்கள் 

Name:/பபயர்:______________________________ Age at Claim:/கிளைமின் தபாது வயது: _________ years:/ வருடங்கள்: _________ 

Residential Address:/வடீ்டு முகவரி: ______________________________________________________________________________________ 

Pin:/அஞ்சல் குறியடீு:_______________________________ 

 

2. Details of the Claimant if different from Disabled / Policyholder  

ஊனமுற்றவர் / பாலிசிதாரர் அல்லாதவர் உரிமைககாருபவராக இருந்தால் அவரின் விவரங்கள் 

Name:/பபயர்: ________________________________________________________Relationship with Disabled:/ ஊனமுற்றவருடனான 
உறவுமுளற: □  Self / சுயம் □ other / பிறர்:______________________________________ 
Claiming as:/ கிளைம் தகட்பவர்:         □ Nominee / நாமினி        □Assignee / நியமிக்கப்பட்டவர்         Other / பிறர்________________ 

Contact Address:/பதாடர்பு முகவரி: ____________________________________________________________________________ _________ 

________________________________________________________________________________P in:/அஞ்சல் குறியடீு:__________________ 

Telephone:/ பதாளலதபசி: _____________________________________________ Mobile:/பமாளபல்: _________________________________ 

E-mail ID:/மின்னஞ்சல் ஐடி:_______________________________________________________________________________________________ 

Please enclose a copy of self attested photo ID proof ( please tick whichever is submitted)  / சுய ளகபயாப்பமிட்ட புளகப்பட 
அளடயாைச் சான்றின் நகளல இளணக்கவும் (சமர்ப்பித்தவற்ளற டிக் பசய்யவும்)  
□ Passport / பாஸ்தபார்ட்/  □ Driving License/ஓட்டுனர் உரிமம்/  □ Voter’s ID card/வாக்காைர்அளடயாை/ 

□ PAN card / அட்ளடபான் கார்டு/  □ Company ID card/நிறுவனஅளடயாை/  □ Other /அட்ளட பிற: 

 

3. Details of person entitled to receive disability claim proceeds under the policy (MANDATORY) 

பாலிசியின் கீழ் உடல் ஊனமுற்றவருக்கான கிமைைிமன பபறவிரும்பும் நபரின் விவரங்கள் (கட்டாயம்). 
 

Bank Account No.:/வங்கி கணக்கு:_____________________________________________. 
Type of Account:/ எண் கணக்கு வளக:  □ Saving/ தசமிப்பு □ Current/ நடப்பு □ NRE  □ Other/ பிற 

(In case of NRI Claimant, please provide NRO account number only) 

(NRI உரிளமதகாருபவைாக இருந்தால், NRO கணக்கு எண்ளண மட்டும் உள்ைிடவும்) 
IFS Code:/ IFS குறியடீு:_____________________________________________________ 

Bank Name and Address:/வங்கி பபயர் மற்றும் முகவரி:_____________________________________________________________________ 

Note - Kindly attach a copy of cancelled cheque with account number and name of the account holder printed on it or Copy of self attested Bank 

Account Statement / Bank Passbook. / குறிப்பு - கணக்கு எண் மற்றும் கணக்கு ளவத்திருப்பவரின் பபயர் 
அச்சிடப்பட்டுள்ை ைத்துபசய்யப்பட்ட காதசாளலயின் நகல் அல்லது சுய மகபயாப்பைிட்ட வங்கி கணக்கு 
அறிக்மக / வங்கி கணக்கு புத்தகத்தின் நகளல இளணக்கவும். 
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4. Particulars of Accident / விபத்தின் விவரங்கள் 

 

Date and Time of Accident: /விபத்து தததி மற்றும் தநைம்: ___________________________________________________________________ 

Exact place of accident: /விபத்து நடந்த இடம்:_______________________________________________________________________________ 

How did the accident occur? /விபத்து  எப்படி ஏற்பட்டது?______________________________________________________________________ 

Name & address of Police Station where FIR has been lodged: / FIR பதிவுபசய்யப்பட்ட காவல் நிளலயத்தின் பபயர் & முகவரி: 

 

5. Particulars of illness (which preceded the current condition of disability) / கநாய் விவரங்கள் (இயலாளமயின் தற்தபாளத 

நிளலளமக்கு முன் இருந்தளவ) 

 

Name of the illness/Diagnosis:/ குளறபாடு / தநாயின் பபயர்: ____________________________________________________________________ 

Initial symptoms were noted on:/ ஆைம்ப அறிகுறிகள் அறியப்பட்ட நாள்: ______________________________________________________  

Date of Diagnosis:/ தநாய் கண்டறியப்பட்ட தததி: ___________________________________________________________________________ 

Initial signs and symptoms:/ ஆைம்ப அளடயாைங்கள் மற்றும் அறிகுறிகள்:____________________________________________________ 

Details of doctor who first diagnosed the illness:/ முதலில் உடல்நலக்குளறளவ கண்டறிந்த மருத்துவரின் விவைங்கள்: 
 

6. Details of Disability/இயலாமை விவரங்கள் 
 

Name the parts of the body affected:/ பாதிக்கப்பட்ட உடல் பகுதிகைின் பபயர்: _________________________________________________ 

Date of disability:/இயலாளமயின் தததி: _____________________________________________________________________________________ 

Nature of disability: /இயலாளமயின் இயல்பு: ________________________________________________________________________________ 

 

7. Treatment taken by Disabled due to Illness / Accident/உடல்நலக்குமறவிற்கு / விபத்திற்கு ஊனமுற்றவர் எடுத்த சிகிச்மச 

 

Date of admission in the hospital:/ மருத்துவமளனயில் அனுமதிக்கப்பட்ட தததி: ____________________________________________ 

Date of discharge from the hospital:/மருத்துவமளனயிலிருந்து பவைிதயறிய தததி:___________________________________________ 

Date & time of Surgery:/அறுளவ சிகிச்ளச தததி & தநைம்:___________________________________________________________________ 

Name of surgery:/அறுளவ சிகிச்ளசயின் பபயர்: ___________________________________________________________________________ 

Name & Address of the hospital(s) where the Treatment was taken:/  சிகிச்ளச எடுத்துக்பகாண்டமருத்துவமளனயின்(கைின்) பபயர் 
& முகவரி: _______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________ Pin code:/அஞ்சல் குறியடீு:_____________________ Tel No.:/பதா. எண்:_________________ 

Name, Designation & Qualification of the Physician / surgeon/மருத்துவரின் / அறுளவ சிகிச்ளச நிபுணரின் பபயர், பதவி & தகுதி: 
___________________________________________________________________________________________________________________________  

 

8. Details of follow up treatment till date/ இன்மறய கததி வமரப் பபறப்பட்ட சிகிச்மச விவரங்கள்: 
 

Dates of the treatment /  

சிகிச்ளச தததிகள் Nature of the treatment / 

சிகிச்ளசயின் இயல்பு 

Name of the treating doctor / 

சிகிச்ளச ற்பகாண்ட 
மருத்துவரின் பபயர் 

Hospital / Clinic Name, address & 

telephone no / மருத்துவமளன / 
கிைினிக் பபயர், முகவரி & 

பதாளலதபசி எண் 
From 

அனுப்புநர் 
To/ 

பபறுநர் 
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9. Please mention the activities that the Disabled is Not able to perform currently 

தற்கபாது ஊனமுற்றவரால் பசய்ய முடியாத பசயல்கமைக் குறிப்பிடவும் 

 

□ Hearing/தகட்டல் □ Speaking/தபசுதல் □ Seeing/பார்த்தல்       □ moving around/நகர்தல்  

□ Bathing/குைித்தல் □ Dressing/ நடத்தல் பயணித்தல் □ Walking/தாதன □ Commuting/உண்ணுதல்   

□ Feeding himself / 

கேிவளறளயப் 

□ Using the toilet/பயன்படுத்துதல் 
  

 

10. Employment Details/கவமலவாய்ப்பு விவரங்கள்: 
 

a. Prior to disability: / ஊனத்திற்கு முன்:  
Name of the Company / Business: / நிறுவனம் / பதாேிலின் பபயர்:_______________________________________________________________ 

Designation of Disabled:/ ஊனமுற்றவரின் பதவி:_______________________________________________________________________________ 

Exact nature of the job:/தவளலயின் இயல்பு: ___________________________________________________________________________________ 

b. Post disability:/இயலாமைக்குப் பின்: 
Is the Disabled currently employed?/ஊனமுற்றவர் தற்தபாது தவளலயில் உள்ைாைா?  Yes/ஆம்  No/ இல்ளல 

If yes, then please give following details:/ஆம் என்றால், பின்வரும் விவைங்களை வேங்கவும்: 
Name of the Company / Business:/நிறுவனம் / பதாேிலின் பபயர்:________________________________________________________________ 

Designation of Disabled:/ஊனமுற்றவரின் பதவி:______________________Exact nature of the job:/தவளலயின் இயல்பு:_______________ 

Department: / துளற:____________________________________________Address:/ முகவரி: _____________________________________________ 

___________________________________________________________Pin code:/ அஞ்சல் குறியடீு:_______________________________________ 

Tel No.:/ பதா. எண்:_______________________________ 
If not employed, then date from which the Disabled stopped working  

தவளலபசய்யவில்ளலபயனில், ஊனமுற்றவர் தவளலயிலிருந்து நின்ற தததி:________________________________________ 

Disabled is expected to return to work:/ஊனமுற்றவர் மீண்டும் பணிபுரிவாபைன எதிர்பார்க்கப்படும் தததி: 
Has the Disabled applied for any jobs?/ஊனமுற்றவர் ஏததனும் தவளலகளுக்காக விண்ணப்பித்துள்ைாைா?  

□  Yes/ ஆம்   □   No/ இல்ளல  
If yes, please mention the nature of job applied: 

ஆம் என்றால், விண்ணப்பித்துள்ை தவளலயின் தன்ளமளயக் குறிப்பிடவும்: 

 

11. If the Disabled is currently undergoing any rehabilitation program, please give details such as name of the institute, duration and nature 

of program 

 ஊனமுற்றவர் தற்கபாது ஏகதனும் ைறு வாழ்வு திட்டத்மத கைற்பகாள்கிறாபரனில், நிமலயத்தின் பபயர், 

கால அைவு ைற்றும் நிரலின் இயல்பு விவரங்கமை வழங்கவும் 
 

Name of the Institute/நிளலயத்தின் பபயர் Duration/காலம் Nature of Program/திட்டத்தின் இயல்பு 
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12. Particulars of other Life Insurance / Mediclaim / Personal accident policies held by the Disabled  

ஊனமுற்றவரின் பிற ஆயுள் காப்பீடு / பைடிக்கிமைம் / தனி விபத்து பாலிசிகைின் விவரங்கள் 

Policy No./பாலிசி எண் 1 2 3 

Name of the company/நிறுவனத்தின் பபயர் പേര്    

Commencement date/ ஆைம்பிக்கப்பட்ட தததி    

Sum Assured/காப்படீ்டுத் பதாளக    

Riders opted/ளைடர்கள் ததர்வு    

Year of Claim/கிளைம் வருடம்    

Cause of Claim/கிளைம் காைணம்    

Amount of Claim/கிளைம் பதாளக    

Status of the Claim/கிளைம் நிளல    

 

13. Declaration and Authorization 

 

I / We do hereby declare that the statement made hereinabove is true in each and every respect, and furnishing of this form or any other supplemental 

thereto or any acts of enquiry by the Company shall not constitute an admission by t he Company that there was an assurance in force on the life in 

question nor a waiver of any rights or defences. Notwithstanding the provisions of any law, usage, custom or convention for the time being in force 

prohibiting the furnishing the secret information obtained during the medical treatment / investigation of Disabled, I / We hereby authorize the 

Physician or Hospital or Police authorities or Governmental agency or employer or any other institute / persons x to provide to Canara HSBC 

Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd, or its offices or legal advisers or Court of Law or any investigative agency acting on its 

behalf, information regarding the state of health of the Disabled, employment, finances or insurance, advice, treatment provided to the Disabled or 

involvement of the Disabled in any activity against law, or any information that may be required concerning the health of the Disabled including 

information relating to mental illness, use of drugs, use of alcohol, HIV (AIDS Virus) and / or sexually transmitted diseases. A Photostat copy of 

this authorization shall be considered as effective and valid as the original.  I also authorize insurer for direct / electronic transfer of money in my above 

mentioned bank account. Canara HSBC Orient al Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd shall not be held responsible in case of non credit of 

your bank account with/without assigning any reasons thereof or if the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete/incorrect 

information. Further, Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd reserves the right to use any alternative payout 

option including demand draft/ payable at par cheque if direct credit cannot be executed. Credit will be effected based solely on the claimant account 

number information provided by the claimant and the claimant name particulars will not be used thereof. I authorize the Company to share the details of 

the claim settlement to the Master Policyholder for purposes of records and claim discharge. 

 

உறுதிபைாழி ைற்றும் அங்கீகாரம் 

நான்/நாங்கள் தமதல குறிப்பிட்டுள்ை விவைங்கள் அளனத்து வளகயிலும் உண்ளம எனவும் மற்றும் இந்தப்படிவம் 
அல்லது பிற இளணப்பு ஆவணத்ளத அைித்தல் அல்லது நிறுவனத்தினால் தமற்பகாள்ைப்படும் விசாைளணகள் 
ஆகியளவ மட்டுதம இந்த ஆயுள் காப்படீ்டின் பலளன அைிக்க நிறுவனத்ளதக் கட்டாயப்பபடுத்தாது என்பளதயும், 

ஏதாவது உரிளமகள் அல்லது வாதத்தில் தள்ளுபடி கிளடக்காது என்பளதயும் ஒப்புக்பகாள்கிதறன். தற்தபாளதக்கு 
எந்த சட்டம், பயன்பாடு, விருப்பம் அல்லது தபச்சுவார்த்ளத விதிகள் இருந்தாலும், ஆயுள் காப்படீ்டாைரின் 
மருத்துவ சிகிச்ளச/விசாைளணயின் தபாது பபறப்பட்ட ைகசிய தகவளல அைிப்பது தளடபசய்யப்பட்டுள்ைது, 

மருத்துவர் அல்லது மருத்துவமளன அல்லது காவல்துளற அதிகாரிகள் அல்லது அைசு நிறுவனம் அல்லது அைசு 
பணியாைர் அல்லது கனைா எச்.எஸ்.பி.சி ஓரியண்டல் தபங்க் ஆஃப் காமர்ஸ் ளலப் இன்சூைன்ஸ் கம்பபனி 
லிமிபடட் நிறுவனத்திற்கு வேங்கும் பிற நிறுவனம்/நபர்கள் அல்லது அதன் அலுவலகங்கள் அல்லது சட்ட 
ஆதலாசர்கள் அல்லது நீதி மன்றம் அல்லது நிறுவனத்தின் சார்பாக இயங்கும் விசாைளண நிறுவனத்திற்கு 
வேங்கப்பட்ட இறந்தவரின் உடல்நிளல, பணிநிளல, நிதி அல்லது காப்படீு, மருத்துவ ஆதலாசளன, இறந்தவருக்கு 
வேங்கப்பட்ட சிகிச்ளச அல்லது சட்டத்திற்கு புறம்பான இறந்தவரின் பசயல்முளறகள் குறித்த தகவல்கள், 

தபாளதப் பேக்கம், ஆல்கஹால் பயன்பாடு, HIV (எய்ட்ஸ் ளவைஸ்) மற்றும்/அல்லது பால்விளன தநாய்கள் 
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உள்ைடங்கிய ததளவயான இறந்தவர் உடல்நிளல பதாடர்பான விவைங்கள் அளனத்ளதயும் தசகரிக்கலாம் என 
உறுதியைிக்கிதறாம். இந்த அங்கீகாைத்தின் நகலும் அசளல தபான்தற பசயலில் உள்ைதாகவும், 

பசல்லுபடியானதாகவும் கருதப்படும். தமதல குறிப்பிட்டுள்ை எனது வங்கி கணக்கில் தநைடி / மின்னணு பரிமாற்ற 
முளறயில் பணத்ளதப் பரிமாற்றவும் காப்படீ்டு நிறுவனத்திற்கு அங்கீகாைமைிக்கிதறன். முழுளமயற்ற/தவறான 
தகவலினால், ஏததனும் காைணங்கைினால்/காைணதம இல்லாமல் உங்கள் வங்கி கணக்கில் பணம் 
பசலுத்தப்படவில்ளல அல்லது தாமதமான பண பரிமாற்றம் ஏற்பட்டால் கனைா எச்.எஸ்.பி.சி ஓரியண்டல் தபங்க் 
ஆஃப் காமர்ஸ் ளலப் இன்சூைன்ஸ் கம்பபனி லிமிபடட் பபாறுப்தபற்காது. தமலும், கனைா எச்.எஸ்.பி.சி ஓரியண்டல் 
தபங்க் ஆஃப் காமர்ஸ் ளலப் இன்சூைன்ஸ் கம்பபனி லிமிபடட், தநைடியாக பணம் பசலுத்த இயலாத நிளலயில் 
வளைதவாளல/காதசாளல மூலமான தவறு பணம் பசலுத்துதல் முளறயில் பணத்ளத வேங்கும் உரிளமளயக் 
பகாண்டுள்ைது. உரிளமக்தகாரியவர் வேங்கிய கணக்கு எண் தகவளலக் பகாண்டு மட்டுதம பணம் வேங்கப்படும் 
மற்றும் உரிளமக்தகாரியவரின் பபயர் விவைங்கள் இதற்காகப் பயன்படுத்தப்படாது. பதிவுபசய்தல் மற்றும் கிளைம் 
வேங்கல் விவைம் தபான்ற காைணங்களுக்காக, மாஸ்டர் பாலிசிதாைரிடம் கிளைம் ஒப்பந்த விவைங்களைப் 
பகிர்வதற்கு நிறுவனத்ளத அங்கீகரிக்கின்தறன். 
 

 

 

 

Signature/left hand thumb impression (if illiterate) of claimant 

உரிளமதகாரியவரின் ளகபயாப்பம்/இடது  

பபருவிைல் தைளக (எழுத்தறிவில்லாதவர் என்றால்) 

Name / பபயர்_______________________________________________ 

Address / முகவரி___________________________________________ 

Date / தததி_________________________________________________ 

 

Signature of Witness(Mandatory) சாட்சியின் ளகபயாப்பம் (கட்டாயம்)________________________________________ 

Name/பபயர் _____________________________________________ Date/தததி __________________________ 

Employment details from the list below / ழ் குறிப்பிட்டுள்ைளவயிலிருந்து பணியாைர் விவைங்கள்_____________________________ 

(This form must be witnessed by any one of the following: (1) A specified person of the Company, (2) A Relationship Manager of the Company,  

(3) A Bank Manager of the partner bank, (4) A Bank Manager of a Nationalized bank with Rubber Stamp, (5) A Gazetted Officer, (6) A Head Master / 

Principal of a Govt. School, (7) A Magistrate.) 

(பின்வருபவர்கைில் ஒருவைால் இந்தப் படிவம் சான்றைிக்கப்பட தவண்டும்: (1) நிறுவனத்தால் குறிப்பிடப்பட்ட நபர், 

(2) நிறுவனத்தின் பதாடர்பு தமலாைர், (3) விநிதயாக வங்கியின் கிளை தமலாைர், (4) ததசிய ளமயமாக்கப்பட்ட 
வங்கியின் ைப்பர் ஸ்டாம்ப் பகாண்ட வங்கி தமலாைர், (5) அைசு பதிவுபபற்ற அலுவலர், (6) அைசு பள்ைித்  

தளலளம ஆசிரியர் / முதல்வர், (7) நீதிபதி.) 
 
Declaration in case of an illiterate claimant/s should be made by a person who is nconnected to the company and whose identity can be easily 

established. 

“I hereby declare that the contents of this form are explained by me in __________________________________________________________language 

understood by he claimant and that he/she has/have affixed his/her thumb impression to this form after fully understanding the contents 

thereof”_________________________________________________________________(Signature of the Witness)______________________________ 

 

Name _______________________________________ Address/ ________________________________________________Contact/ ____________ 
உரிளமக்தகாருபவர் படிப்பறிவில்லாதவைாக இருந்தால், நிறுவனத்துக்கு பதாடர்பில்லாத மற்றும் எைிளமயாக 
அளடயாைங்காணக்கூடிய நபர் அைிக்கதவண்டிய உறுதிபமாேி: 
" நான் இந்தப் படிவத்தில் உள்ை உள்ைடக்கங்கள் அளனத்தும் பமாேியில் விைக்கப்பட்டு ________________________  
உரிளமக்தகாருபவைால் புரிந்துக்பகாள்ைப்பட்டது என்றும் மற்றும் உரிளமக்தகாருபவர் முழுளமயாக 
புரிந்துக்பகாண்டு அவைது பபருவிைல் தைளகளய இளணத்துள்ைார் என்றும் 
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உறுதியைிக்கிதறன்"_____________________________________ சாட்சி ளகபயாப்பம்) பதாடர்பு ______________________________ 

 

பபயர் _______________________________________________முகவரி __________________________________பதாடர்பு எண்__________ 

 

 

 

Requirements to be submitted along with this form*/இந்தப் படிவத்துடன் சமர்ப்பிக்கப்பட தவண்டிய ஆவணங்கள்* 

Requirements / கதமவயானமவ 

Please tick if Submitted 

சைர்பிி்க்கப்பட்டிருந்தால் 

டிக் பசய்யவும் 

1.   Original Policy Bond/ அசல் பாலிசி பத்திைம் □ 

2.   Photo ID & address proof of the claimant (duly attested ) உரிளமக் தகாருபவரின் புளகப்பட 
ஐடி & முகவரிச் சான்று (முளறயாக சான்பறாப்பமிடப்பட்டது) 

□ 

3.  Cancelled cheque bearing account number and claimant name or copy of Bank Passbook 

உரிளமதகாரியவரின் கணக்கு எண் மற்றும் பபயளைக் பகாண்ட 
ைத்துபசய்யப்பட்ட காதசாளல அல்லது வங்கி கணக்குப் புத்தகத்தின் நகல் 

□ 

4.   Physician’s Statement (Form D–P)/மருத்தவரின் வாக்குமூலம் (படிவம் D-P) 
□ 

5.   Treating Hospital Certificate (Form D–H) 

சிகிச்ளசயைிக்கும் மருத்துவமளனயின் சான்றிதழ் (படிவம் D-H) 

□ 

6.  Medical records from Hospitals & Doctors (Admission notes, progress sheets,/Discharge summary, 

reports of diagnostic tests, medical prescriptions, etc)/ 

மருத்துவமளனகள் & மருத்துவர்கைிடமிருந்து பபற்ற மருத்துவ பதிவுகள் 
(தசர்க்ளக குறிப்புகள், முன்தனற்றத் தாள்கள், டிஸ்சார்ஜ் விவைம், ஆய்வு 
தசாதளனகைின் அறிக்ளககள், மருந்து பரிந்துளைகள் தபான்றளவ) 

□ 

7.   Employer Certificate (Form D–E)/நிறுவனச் சான்றிதழ் (படிவம் D-E) □ 

8.  First Information Report (FIR)/முதல் தகவல் அறிக்ளக (FIR) □ 

9.   Panchnama, Police Investigation Report/பஞ்சனாமா, காவல் விசாைளண அறிக்ளக □ 

10.  Newspaper Clippings, if available/பசய்தித்தாள் துண்டுகள் (இருந்தால்) □ 

11   Copy of Driving License if Disabled was driving at the time of accident (only incase of accidental 
disability claims) 

விபத்தின்தபாது ஊனமுற்றவர் வாகனத்ளத ஓட்டிருந்தால் ஓட்டுநர் 
உரிமத்தின் நகல் 

□ 

 

*  Company reserves the right to call for any additional requirements./ * கூடுதல் ததளவகளுக்காக நிறுவனம் உங்களை அளேக்கும் 

உரிளமளயக் பகாண்டுள்ைது. 
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Declaration, if this form is signed in Vernacular/Thumb Impression 

 

I, ___________________________ son / daughter of _______________________, an adult residing at _____________________________ hereby declare 

that the contents of this form have been duly explained to me in _______________ language and have been understood by me.  

 

 

 

(Signature of the customer) ______________________________   Date ______________ Contact No. __________________ 

ஒப்புதல், இந்தப் படிவத்தில் தாய்பைாழி மகபயாப்பம்/பபருவிரல் கரமக இருப்பின் 

பபரியவரும், __________________________ வசிக்கும் __________________________என்பவரின் மகன் / மகைாகிய 
____________________ என்கிற நான், இந்தப் படிவத்தில் உள்ை உள்ைடக்கங்கள் _______________ பமாேியில் முழுவதுமாக 
எனக்கு விைக்கப்பட்டது என்றும், நான் அளத முழுவதுமாக புரிந்துபகாண்தடன் எனவும் உறுதியைிக்கிதறன். 

 

(வாடிக்ளகயாைர் ளகபயாப்பம்) ______________________ கததி _______________ பதாடர்பு எண் __________________ 
 

Instruction & Disclaimer/வேிமுளறகள் & நிபந்தளனகள்: 

• Kindly fill in the details in Hindi/English only / விவைங்களை தமிழ்/ஆங்கிலத்தில் மட்டும் பூர்த்தி பசய்யவும். 
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail  

உள்ைடக்கத்ளத புரிந்துக்பகாள்வதில் ஏததனும் முைண்பாடு இருந்தால், ஆங்கிலப் பதிப்ளப பார்க்கவும். 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited (IRDA Regn. No. 136) 

 

2nd Floor, Orchid Business Park, Sector - 48, Sohna Road,  Gurugram - 122018, Haryana, India. 

Regd Office: Unit No.208, 2nd Floor, Kanchenjunga Building, 18 Barakhamba Road, New Delhi - 110001, India, Corporate 

Identification No.- U66010DL2007PLC248825, Contact 1800-180-0003, 1800-103-0003 (Tel)/ +91 0124 4535099 (Fax)/  

Email: customerservice@canarahsbclife.in, Website: www.canarahsbclife.com 


